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Energie(k) voor het Ít/KB en de Miens kipKorte titel amendement

Toelichting op het amendement:

De energie- en gasprijzen hebben de afgelopen periode een ongekende stijging

doorgernaakt wàardoor ook de inflatie ontzettend hoog is. De gehele samenleving

ondervlndt hier last vast. ln de commissievergadering van 28 september heeft het college

toegezegd binnen de mogelijkheden en de aard en de schaal van de provincie 300K uit

bestaand budget vri.j te maken voor ondersteuning van particulieren.

MKB-bedrijven, verenigingen en maatschappeli.jke organisaties zijn belangrijk voor de
leeÍbaarheid van dorpen, steden en voor de mienksip in het algemeen. Het Friese netlverk
energiecoaches richt zich op dit moment met name op particulieren, woningeigenaren en
huurders. Het MKB, verenigingen en maatschappelijke organisaties dreigen hierdoor
buiten de boot of scope te vallen.

Tijdens de PS vergadering van 14 september heeft het CDA een motie ingediend met de
strekking om het MKB te ondersteunen in het energievraagstuk. ln de toelichting van het
college bij de commissievergadering van 21 september staat dat het openstellen van het
netwerk van energiecoaches voor het [\/KB ongeveer 500K kost. Nu het Wndpark Fryslàn
aanzienlijk meer winst maakt dan verwacht kan dit deels gebruikt worden voor
ondersteuning van het MKB, verenigingen en maatschappelijke organisaties.
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AMENDEMENT

Geschrapte tekst vervangen door

€ l miljoen uit de extra opbrengsten van Wndpark
Fryslàn te gebruiken voor advisering en de inzet van
energiecoaches voor het Fryske MKB en voor de
Fryske verenigingen en maatschappelijke organisaties
die hier behoefte aan hebben
Daarmee voor € 1 miljoen te beschikken over de
reserve windpark ambitieagenda en stimulering
verduuzami aar 202212023in het

Toevoegen aan besluit.
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